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Jaargang 7. week 44: De Fontein: De Hoekstien: De Haven, dienst van Schrift en Doop: 

datum en tijd  29 okt. 2017: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S.de Jong  ds. M.Wildeman 

Organist: mw. A. de Boer  dhr. W. v.d.Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

Dankstond voor Gewas en 
Arbeid: 

   

woensdag 1 november: 19.30 uur   

Voorganger: ds.M.Wildeman   

Organist: dhr. W. v.d.Wel   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vanmorgen is er in de Haven een dienst van Schrift en Doop waarin Joey Kooiker gedoopt zal worden. 
Woensdag 1 november a.s. Dankdag voor gewas en arbeid is er dienst om 19.30 uur in  de Fontein.  
 
Zondag 5 november a.s. is er weer een Fjoertsjinst met het Thema Harts-tocht,  

• Tijdens deze dienst vragen we ons het volgende af: 

• Wat voor voedsel hebben we nodig voor onderweg? 

• Wat voor souvenirs neem je weer mee naar huis? 

• Waar leven we met ons hart naar uit? 

• Waar gaan we heen met geloof? 
 
Voor deze dienst is er koffiedrinken vanaf 09.45 uur en we hebben een Ghanese en een Oekraïnse gast in ons midden. 
 

Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw.G. en Geert v.d. Veen en 
naar dhr. G. Visch, Oudemidum  en worden gebracht door: Durkje Roskam en Tjeerd en Joke Bosma. 
fam. H. Gijzen-Draaijer, Nijemirdum en worden gebracht door: dhr. R. Feenstra. 
dhr. A. Wildschut, Sondel  en worden gebracht door: mw.T. Hogeterp. 
 
Pastoraat: 
Dhr.W. Koopman, Oudemirdum    is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
dhr. A. Wildschut, Sondel   is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
mw. Y. Oosterhoff-Dijkstra, Oudemirdum Antonius ziekenhuis  k 206  Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek. 
mw. R. Faber-Veen, Oudemirdum  Antonius ziekenhuis, 8601 ZK  Sneek. 
mw. H. Zeldenrust-Hoogeveen Oudemirdum Ielanen, de Stinzen, k5, Harste 11, 8601 JX  Sneek. 
mw. M. Roelevink-Roelevink, Nijemirdum de Flecke  Midstraat 10, 8501 AP  Joure. 
mw. P. Groenhof-Schilstra, Nijemirdum  Tjongerschans, afd B2, k3, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen. 
 
De diaconiecollecte van woensdag 1 november is bestemd voor: 
Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat - Bangladesh   
De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen 
kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag.  
Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken 
ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, 
onderwijs en gezondheid.  
In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is 
klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te 
voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid  
een belangrijke plaats gaan innemen. 
 
Najaarszendingscollecte van zondag 5 november a.s. is bestemd voor: 
Theologie doceren in Hong Kong  
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot 
theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier 
door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.   
De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en 
Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong 
te studeren hoeven studenten niet naar het westen. 
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Twee studenten theologie te gast. 
In het weekend van 4 en 5 november a.s. hebben wij in het kader van het Bridging Gaps programma twee studenten 
theologie te gast. Zij zijn in Nederland van september tot november voor een uitwisselingsprogramma. Onderdeel van dit 
programma is een bezoek aan een plaatselijke gemeente. Van harte verwelkomen wij Joseph Asamoa uit Ghana en 
Stanislav Bondar uit de Oekraïne. Zij logeren bij gemeenteleden. Aan de Fjoerdienst van 5 november leveren zij ook een 
bijdrage. Daarom is er vooraf aan deze dienst vanaf 9.45 uur koffiedrinken mocht u deze studenten willen ontmoeten. 
Zaterdagavond 4 november is daar ook gelegenheid toe, vanaf 19.00 uur in de Hoekstien. Dan is er een gezamenlijke 
maaltijd. Lijkt u dat leuk, zou u dan een typisch Nederlands of wellicht Gaasterlands hapje mee willen nemen. Dan krijgen 
we een soort van American dinner, dat wil zeggen een ieder neemt iets kleins te eten mee en samen wordt dat een 
uitgebreide gevarieerde maaltijd. Voor info en aanmelding kunt u bij ds. Maartje Wildeman terecht. 
 
Website en facebook: Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook.  
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ De wereld is van Hem vervuld”- lied 825: 1 en 5. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
maandag 30 oktober: doe-groep 
dinsdag  31 oktober: ouderencontactmiddag  14.30 uur MFC It Klif. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst 
koffiedrinken voor de dienst: 

De Haven: 

datum en tijd 5 november: 09.30 uur 10.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds.Y.Slik ds.S.de Jong  

Organist: dhr. W. v.d.Wel   

Collecte: MWG en kerk MWG en kerk  

 
 

Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor zijn zorg om ons bestaan. 
Hij biedt ons dit alles aan.  
 
Zaaien, maaien,oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
voor de zegen die Hij geeft, 
zodat elk het leven heeft. 
 
Zaaien,maaien oogsten. 
Dank de Allerhoogste 
door te delen met elkaar 
wat hij aanbiedt,ieder jaar. 
 
(liedboek zingen en bidden in kerk en huis 716) 
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